
 

Pertanyaan :  Apakah bo leh          

bernadzar untuk selain Allah? 

Jawaban:  Tidak boleh bernadzar 

kecuali untuk Allah. 

Dalil dari Al Qur’an:  

"Wahai Rabbku, sungguh aku     
bernadzar untuk-Mu apa yang ada 
dalam perutku sebagai orang yang be-
bas [untuk berkhidmah di Masjid Al-
Aqsha] maka terimalah dariku". (QS. 

Ali Imran: 35). 

Dalil dari sunnah:  

Siapa yang bernadzar untuk taat 
kepada Allah hendaklah ia mentaati-
nya [melaksanakan nadzarnya] barang 
siapa bernadzar untuk maksiat, jan-
ganlah ia mendurhakai-Nya [dengan 
tidak melaksanakan nadzarnya]. (HR. 

Bukhari). 

 

Sumber: Soal Jawab Aqidah oleh Syaikh 

Jamil Zainu, soal no. 26.  
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yang ada di sini.‛   

 Pemuda itu menjawab, ‚Aku tidak      

dapat menyembuhkan seorang pun,       

sebenarnya yang menyembuhkan itu 

adalah Allah Yang Maha Mulia lagi Maha 

Perkasa. Jika engkau beriman kepada 

Allah, maka aku akan berdo’a kepada-

Nya  seh ingga D ia  pun akan              

menyembuhkanmu.‛ 

 Maka orang itu pun beriman,      

kemudian pemuda itu mendo’akannya, 

lalu Allah memberikan kesembuhan 

kepadanya. Setelah itu orang tersebut 

menghadap sang raja, dia duduk di 

dekatnya sebagaimana yang biasa dia 

lakukan. Sang raja menanyakan siapa 

yang menyembuhkan matanya. Lalu 

orang itu menjawab, ‛Allah    Rabbku 

dan Rabbmu‛. 

 Raja pun murka, ia menyiksa 

pembantunya itu dan kemudian mencari 

pemuda yang telah menyembuhkan 

pembantunya. 

 Ketika bertemu dengan pemuda 

shalih tersebut, Raja pun bertanya hal 

yang sama.  

‚Wahai pemuda, telah sampai berita 

kepadaku bahwa sihirmu dapat        

menyembuhkan penyakit sompak, lepra 

dan berbagai penyakit lainnya.‛ 

Sang pemuda menjawab, ‚Aku tidak   

Teman-teman, tahukah kalian apa  

ashabul ukhdud itu? Mereka adalah 

orang-orang yang membuat parit, 

yang dilaknat Allah di dalam firman-

Nya:  

‚Binasa dan terlaknatlah orang-orang 

yang membuat parit, yang berapi 

(dinyalakan dengan) kayu bakar, 

k e t i k a  m e r e k a  d u d u k  d i                    

sekitarnya,...‛ (QS Al-Buruj [85] : 4-6) 

 Mereka membuat parit dan          

menyalakan api dengan kayu bakar di 

dalamnya, untuk membakar orang-

orang Mukmin. Karena itu Allah      

melaknat mereka. Kisah itu berawal 

dari kepahlawanan seorang pemuda 

yang mengorbankan dirinya untuk 

mengajak manusia agar beriman 

kepada Allah. 

 Dan  pemuda i t u  dapat          

mengobati orang yang terkena       

penyakit sompak, lepra dan berbagai 

macam penyakit lainnya, dan dapat 

menyembuhkan mereka.  

 Sampai seorang pembantu Raja 

yang buta. Dia mendengar berita    

tentang pemuda tersebut. Maka dia 

pun mendatanginya dengan membawa 

hadiah yang cukup banyak seraya 

berkata.:‚Sembuhkanlah diriku, dan 

engkau akan mendapatkan semua 
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dapat menyembuhkan penyakit, hanya 

Allah saja yang dapat menyembuhkan 

penyakit.‛   

 Sang raja berkata, ‚Aku!‛ Sang        

pemuda menjawab, ‚Tidak!‛   

 Raja itu bertanya, ‚Apakah ada Rabb 

selainku?   

 Sang pemuda menjawab,‛ Rabb-ku 

dan Rabb-mu adalah Allah.‛   

Maka disiksalah pemuda itu. 

 Kemudian Raja pun menyuruh 

anak buahnya untuk membunuh        

pemuda tersebut dengan berbagai 

cara tetapi pemuda tersebut selamat 

atas izin Allah . 

 Lalu pemuda itu berkata kepada 

sang raja jika ia hendak membunuhnya, 

Ia harus mengumpulkan orang-orang di 

suatu tanah lapang, lalu menyalip     

dirinya di batang pohon, lalu          

mengambil panah, kemudian ucapkan, 

‘Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini.’  

 Kemudian raja itu pun melakukan 

hal tersebut dan meletakkan anak 

panah di busur miliknya dan kemudian 

dia melontarkannya seraya berkata: 

Dengan nama Allah,  Rabb pemuda 

ini.‛  

 Maka anak panah itu pun         

meluncur tepat mengenai pelipisnya. 

Dan wafatlah pemuda tersebut.  

 Maka (melihat hal itu) orang-

orang pun berkata, ‚Kami beriman 

kepada Rabb pemuda ini.‛  

 Lalu raja memerintahkan prajurit-

nya agar menyiapkan peralatan galian 

untuk membuat parit-parit dan     

meyalakan api di dalamnya, seraya 

berkata,  

‚Barangsiapa yang mau meninggalkan 

agamanya maka biarkanlah mereka 

tetap hidup dan jika tidak, lempar-

kanlah mereka ke dalam parit.‛ 

 Allah mengutuk orang-orang 

yang membuat parit itu dalam firman-

Nya: 

‚Binasa dan terlaknatlah orang-orang 

yang membuat parit, yang berapi 

(dinyalakan dengan) kayubakar, ketika 

mereka duduk di sekitarnya, sedang 

mereka menyaksikan apa yang mereka 

perbuat terhadap orang-orang yang 

beriman. Dan mereka tidak menyiksa 

orang-orang mu'min itu melainkan 

karena orang-orang mu'min itu beri-

man kepada Allah Yang Maha Perkasa 

lagi Maha Terpuji,‛    (QS Al-Buruj 

[85] : 4-8)  
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Letakkan tangan pada tubuh yang sakit, dan bacalah: “Bismillaah tiga kali, 

lalu bacalah tujuh kali: 

  

A’uudzubillaahi wa qudrotihi min syarri maa ajidu wa uhaadzir 

 

(Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejahatan        

sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti.)  
 

HR. Muslim 4/1728.  

 

3. Ada cadangan dana jika ingin mem-

beli barang-barang keperluan kita 

sendiri, 

4. Belajar berhemat untuk masa     

depan 

5. Mengajari kita untuk bisa mengatur 

keuangan sendiri. 

6. Bisa membantu orang lain yang     

sedang membutuhkan sehingga bisa 

menjadi tabungan akhirat nantinya. 

 

Nah, sudah tahu kan semua? Jadi, 

yuk  kita mulai menabung hari ini, 

teman-teman... 

Teman-teman, siapa yang punya        

celengan di rumah? 

Nah, yang punya celengan apakah sering 

diisi? Alhamdulillah  kalau begitu.  

 

Teman-teman, daripada uangnya              

dijajankan, lebih baik kita tabung yuk… 

 

Menabung itu sangat penting lho.    Ada 

banyak manfaat yang bisa kita dapat-

kan,apa saja itu? Salah satunya 

adalah: 

1. Simpanan untuk biaya          

sekolah nanti 

2. Simpanan untuk keperluan 

mendadak 
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 Teman-teman Muslim pasti punya  

sahabat kan? Sahabat Orang yang dekat 

dengan kita dan sering      bermain den-

gan kita. 

 Berteman (bermuamalah) dengan 

siapa saja diperbolehkan dalam     Islam, 

tapi jangan sembarang orang untuk men-

jadi sahabat karib kita,ya… 

   Hendaknya kita memilih sahabat 

yang shalih, rajin, jujur, baik agama dan 

akhlaknya. 

 Kenapa? Karena sesungguhnya  Al-

lah memerintahkan kita agar selalu ber-

sama dengan orang-orang yang baik. Al-

lah Ta‟ala berfirman, 

"Hai orang-orang yang beriman,        
bertakwalah kepada Allah, dan hendak-
lah kamu bersama orang-orang yang 
benar(jujur)." (QS. At Taubah: 119). 

 Dan seseorang akan mencocoki ke-

biasaan sahabat dekatnya.              Se-

bagaimana sabda Rasulullah shallallahu 
„alaihi  wa sallam , 

“Seseorang akan 
mencocoki kebi-
asaan  teman 

karibnya. Oleh 
karenanya,      perhati-

kanlah siapa yang 
akan menjadi teman 
karib kalian”. (HR. 

Abu Daud no. 4833, Tirmidzi no. 2378, 

Ahmad 2/344, dari Abu Hurairah. Syaikh 

Al Albani mengatakan bahwa hadits ini 

hasan. Lihat Shohihul Jaami‟ 3545). 

 A l  Gh oz a l i  r a h im a h u l l a h          
mengatakan, “Bersahabat dan bergaul 

dengan orang-orang yang pelit, akan 

mengakibatkan kita tertular pelitnya. 

Sedangkan bersahabat dengan orang 

yang zuhud, membuat kita juga ikut    

zuhud dalam masalah dunia. Karena    

memang asalnya seseorang akan       

mencontoh teman dekatnya.” (Tuhfatul 

Ahwadzi, 7/42) 

 Dan Nabi shallallahu „alaihi wa 
sallam mengajarkan kepada kita agar 

bersahabat dengan orang yang dapat 

memberikan kebaikan dan sering      

menasehati kita. 

“Seseorang yang duduk (berteman) 
dengan orang sholih dan orang yang 
jelek adalah bagaikan berteman dengan 
pemilik minyak misk dan pandai besi. 
Jika engkau tidak dihadiahkan minyak 
misk olehnya, engkau bisa membeli 
darinya atau minimal dapat baunya. 
Adapun berteman dengan pandai besi, 
jika engkau tidak mendapati badan atau 
pakaianmu hangus terbakar, minimal 
engkau dapat baunya yang tidak 
enak.” (HR. Bukhari no. 2101, dari Abu 

Musa) 
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